
Binnen- en buitendienst werkzaamheden combineren in 1 functie? Als projectleider zwembadtechniek bij 
Service Totaal kan dit! Heb jij affiniteit met zwembadtechniek en ben jij de “regelneef” die wij binnenkort 

welkom mogen heten bij ons bedrijf?

Functie
In deze functie werk je aan interessante projecten die betrekking hebben tot zwembadtechniek en draag je samen met 
je collega’s bij aan het succes van het bedrijf. Het uitdagende aan deze baan is dat het veel afwisseling met zich mee 
brengt. Vanaf de opdracht tot de oplevering en nazorg heb je de leiding over gehele project. Het ene moment hou je 
je bezig met het adviseren van klanten en het maken van kostprijsberekeningen + offertes; en het andere moment 
bewaak je de voortgang en kwaliteit van een project (en gaat hierbij op pad naar de locatie).  Daarnaast handel je de 
administratie af óf instrueer waar nodig jouw collega’s. Kortom, een boeiende en veelzijdige functie waarbij je zowel 
technisch, organisatorisch, commercieel & financieel verantwoordelijk bent voor de aan jou toegewezen projecten.

Functie-eisen
• Een MBO-4 diploma richting installatietechniek 

+ aantoonbaar HBO werk- & denkniveau;
• Relevante ervaring in een soortgelijke functie;
• Minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider;
• Analytisch vermogen en goede communicatieve 

eigenschappen;
• Kennis en ervaring met Microsoft Office,  

Syntess is een pré;
• Actuele kennis van recente ontwikkelingen in 

de branche;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal.

Ben je enthousiast over de bovenstaande vacature? 
Stuur dan een motivatie en CV, bij voorkeur per e-mail, naar Rik Schuurman (afdeling 
personeelszaken) Gegevens: r.schuurman@morrenhof-jansen.nl of per post naar 
Morrenhof-Jansen installatiebedrijven, t.a.v. Rik Schuurman, De Vesting 34, 7722 GA in  
Dalfsen. Voor vragen over de vacature kunt u ook bellen naar 088 2549017, Rik Schuurman.

Wat bieden wij jou?
• Marktconform salaris;
• Fulltime dienstverband;
• Een aanstelling met uitzicht op een vast 

contract;
• Een uitdagende en afwisselende baan binnen 

een groeiende organisatie;
• Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen 

en cursussen.

Service Totaal & Morrenhof-Jansen installatiebedrijven
Service Totaal is een installateur met 15 jaar ervaring in de zwembadtechniek. Naast het ontwerpen en  
aanleggen van zwembaden, nemen wij ook het onderhoud en beheer voor onze rekening. Wij doen dit voor 
o.a. gemeenten, recreatiesector, gezondheidszorg en particulieren. Wij bieden totaaloplossingen op alle 
vlakken van zwembadtechniek, door het combineren van onze brede kennis en ervaring van o.a.elektro-
techniek, werktuigbouwkundige installaties, regelsystemen en klimaatbeheersing. Daarbij is Service Totaal 
sinds 2018 een onderdeel geworden van Morrenhof-Jansen installatiebedrijven. Met een drietal vestigingen 
en 170 medewerkers heeft Morrenhof-Jansen een dekkend werkgebied in Oost-Nederland en is het altijd bij 
de klanten in de buurt. Morrenhof-Jansen beschikt over een uitgebreid productportfolio voor zowel  
particuliere en zakelijke klant. Zo heeft Morrenhof-Jansen onder andere de kennis en expertise in huis voor 
het aanleggen en installeren van CV installaties, zwembaden, beveiligings- en brandmeldsystemen,  
duurzame energie, datanetwerken, sanitair en leidingwerk.


